MÖTESORDNING FÖR ALLMÄNT MÖTE I NAFS(K) 2015-10-24
0,5. Mötets öppnande.
1.

Kontroll av närvarande och poströstande medlemmars rösträtt.

2.

Val av mötesordförande, protokollförare, justerare och rösträknare.

3.

Beslut om mötets beslutsmässighet.

4.

Fastställande av mötesordning.

5.

Proposition om stadgeändringar.
Till årsmötet 2012 la styrelsen fram ett omfattande förslag om stadgerevision, som sedan fastställdes av höstmötet 2012.
Nu vill styrelsen rätta ett skrivfel i förslaget som ledde till att det ser ut som om poströstning kan ske på punkt 9 (Förslag
till budget) i mötesordningen för årsmötet. Det var inte styrelsen avsikt när förslaget las fram. Budgeten för innevarande
verksamhetsår måste kunna diskuteras på årsmötet och ändras på flera punkter om årsmötet anser att det behövs. Därför
är frågan om budget tyvärr inte lämplig att poströsta om, eftersom en poströst i princip bara kan ta ställning till Ja och
Nej till lagd budget. Dessutom vill styrelsen återgå till tidigare ordning att sekreteraren väljs av årsmötet. På årsmötet
2014 diskuterades den här ändringen under Övriga frågor. Årsmötet beslutade då med siffrorna 10-3 att föreslå styrelsen
att posten som sekreterare borde återinföras. På det konstituerande styrelsemötet direkt efter årsmötet utsågs Marina
Johansson till sekreterare. Den här ändringen påverkar mötesordningen i paragraf 5.6.2 och ett antal referenser till
punkter i mötesordningen.

Styrelsen föreslår att
(a) I paragraf 5.6.3 texten ”Poströstning kan endast ske på punkterna 7” ändras till ”Poströstning kan
endast ske på punkterna 7–8, 10”.
(b) I paragraf 5.6.2 en ny punkt 11, ”11. Val av sekreterare” läggs till, att tidigare punkter 11 och
framåt i mötesordningen numreras om ett steg uppåt, att i paragraf 5.6.3 texten ”13 och 15–17”
ändras till ”14 och 16–18” och texten ”15a–15c” ändras till ”16a–16c”, samt att i paragraf 5.7.1
texten ”18 och 19” ändras till ”19 och 20” och texten ”5–17” ändras till ”5–18”.
6.

Eventuella motioner.

7.

Övriga frågor.

8.

Mötets avslutande.

Styrelsen och valberedningen har inte fått några motioner.

Poströstningsblankett för allmänt möte 2015-10-24
1. Markera JA eller NEJ vid punkterna 5a och 5b.
Du röstar om styrelsens förslag till stadgeändringar som är uppdelat i två punkter (a) och (b) enligt ovan.
Markera JA om du vill fastställa förslaget, annars NEJ. Båda förslagen antogs av årsmötet 2015-04-25. Om
förslagen även antas på det allmänna mötet, fastställs stadgeändringarna enligt punkt 10.2 i nuvarande stadgar.

2. Skriv ditt kollusorsnummer, namn och datum längst ner.
Om du vill rösta anonymt lägger du blanketten utan underskrift i ett kuvert. Klistra igen det och lägg det i ett
ytterkuvert på vars baksida du skriver kollusorsnummer, namn och datum.

3. Skicka poströsten till NAFS(K):s valberedning, c/o Göran Ribe, Lundagatan 38 B, 117 27
Stockholm eller goran.ribe@gmail.com så att den är framme senast fredagen den 23 oktober.
Valberedningen räknar poströsterna, inklusive anonyma poströster och kontrollerar att samtliga röstande finns
med i röstlängden. Valberedningen har förstås tystnadsplikt om vilka som röstat anonymt. Om någon av de
poströstande skulle komma på mötet makuleras poströsten.

5.

Stadgeändringar

(a)
(b)

JA

NEJ







Kollusor nr ................. Namn ...............................................................

Datum ..............................

